
 

 

 
 

Tríduo Pascal – Parte 1 
O tríduo pascal, começa na tarde da quinta-feira santa e vai até a manhã do domingo pascal, 

nesses dias são apresentados os mistérios pascais e eucarísticos. 
Conhecemos essa época como a semana maior da nossa igreja, pois é nesse período que temos 

a lembrança profunda dos alicerces na nossa fé, que Jesus morreu e ressuscitou para nos livrar do 
pecado. 

* Quinta-feira Santa:  

Na quinta-feira santa, celebramos a instituição da eucaristia. Mas o que é eucaristia? A palavra 
eucaristia é a junção de duas palavras 
gregas “eu-cháris” essa palavra designa 
a presença real e substancial de Jesus 
Cristo sob as aparências de pão e vi-
nho. 

Ao celebrarmos a eucaristia preci-
samos de um sacerdote e é por isso 
que também celebramos a instituição 
do sacerdócio, pois em sua última ceia 
o próprio Cristo, pediu aos seus discí-
pulos que se reunissem e recordassem 
esse dia, dizendo: “Fazei isto em me-
mória de mim”. 

A quinta-feira santa possui duas celebrações, pela manhã os padres da arquidiocese/diocese se 
reúnem com o bispo e celebram o rito dos santos óleos, onde se abençoam três óleos: o dos 
catecúmenos, da crisma e dos enfermos, que são usados durante todo ano nas paróquias, nesta 
mesma celebração 
 A noite celebramos o lava-pés. O rito do lava-pés não é uma encenação dentro da Missa, 
mas um gesto litúrgico que repete o mesmo gesto de Jesus. O padre, que lava os pés de algumas 
pessoas da comunidade, está imitando Jesus no gesto; não como uma peça de teatro, mas como 
compromisso de estar a serviço da comunidade, para que todos tenham a salvação, pois quando 
Jesus lavou os pés dos discípulos, na última ceia, Ele demonstrou todo seu amor por cada um e 
mostrou a todos que a humildade e o serviço são o centro de Sua mensagem; portanto, esta 

celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia.  

* Sexta-feira Santa: 

 

Frutos do Espírito 



Nesse dia a Santa Igreja contempla o mistério do grande amor de Deus pelos homens, reco-
lhendo-se em silêncio, jejum e oração. Nesse dia não há celebração da eucaristia e sim a Celebração 
da Paixão e Morte de Cristo às 15 horas, horário em que Jesus foi morto,. contendo três partes: 
liturgia da Palavra, adoração da cruz e comunhão eucarística. Depois deste momento não há mais 
comunhão eucarística até que seja realizada a celebração da Páscoa, no Sábado Santo.  

Há um ato simbólico muito expressivo e próprio deste dia: a veneração da santa Cruz, momento 
em que esta é apresentada solenemente à comunidade. Ao contrário do que muitos pensam a sexta-
feira santa não deve ser vivida em clima de luto, mas de profundo respeito ao Cristo que morrendo 
foi vitorioso e trouxe a salvação para todos os povos. 

No fim da celebração da Paixão a igreja relembra os passos de Jesus até sua morte de cruz 
com uma via sacra, muitas vezes encenada, esse rito nos leva a uma meditação para que nos ajuda 
mergulhar na doação e na misericórdia de Jesus que se doou por nós. 

Esta celebração nos apresenta o drama incomensurável da morte de Cristo no Calvário. A cruz, 
erguida sobre o mundo, segue de pé como sinal de salvação e esperança para todos os povos do 
mundo.  

 


